inviterer til temadag

Hvad med den digitale
kompetence?
Onsdag den 9. november 2016 kl. 9.00 til kl. 15.30 i Eigtveds
Pakhus, Asiatisk Plads 2G, København K
Fundamentet gynger i den virtuelle verden. Det gælder begge hjørnesten i den digitale kompetence:
1. De digitale færdigheder, mediedannelsen – at blive dannet/uddannet gennem de digitale redskaber.
2. Takt og tone, den digitale dannelse, dvs. netetikken.
For hvordan sikrer uddannelsessystemerne, at alle elever bliver digitalt indfødte? Hvilke nye krav stiller den
indfødte generation til læringsmiljøerne? Hvordan efterleves kravene, og skal alle krav efterleves? Og når vi
så er blevet indfødte – hvad er det så for et ”sprog”, vi har i den virtuelle verden? Hvordan er det, vi
kommunikerer med hinanden, når vi sidder bag skærmen, uden kropssprog og øjenkontakt? Det
Pædagogiske Selskab tager fat på spørgsmålene og svarene.
Ordstyrer på temadagen er direktør Lars Thykier.

Onsdag den 9.november
Kl. 09.00-09.30

Ankomst, kaffe og rundstykker

Kl. 09.30-10.40

Professor, dr.phil., ph.d. Vincent Hendricks, Københavns Universitet
”Giver det mening at tale om dannelse som digital? Er det fornuftigt at gøre
digital læring til centrum for skolens virke?
Det er rundt regnet 10 år siden, de sociale medier gik i luften – fra Facebook til
Twitter. Pludselig har vi fået en måde at kommunikere med hinanden, hvor man
hverken kan aflæse kropssprog, se hinanden i øjnene, etablere hvad der er
fællesviden. Ikke overraskende, at det kan give anledning til alt fra shitstorms,
digital mobning og andet utøj mennesker og mennesker imellem. Hvad gør vi ved
det – digital dannelse, men det er et andet begreb om dannelse, end det vi er vant
til …

Kl. 10.40-11.00

Formiddagskaffe

Kl. 11.00-12.00

Development Executive Rasmus Borch, Apple AB
Fremtiden er nu! – og lige om lidt er alt forandret igen
Ifølge Moores lov fordobles computeres regnekraft hvert andet år. Loven fejrede 50
års jubilæum i 2015, men er mere aktuel end nogensinde. I alle livsarenaer spiller
teknologien, på godt og ondt, en stadig større rolle. Selv om digitaliseringsbestræbelserne er meget tydelige i uddannelsessystemet, har vi kun set begyndelsen.
Over hele verden eksperimenteres der med teknologi som en central del af
undervisningen, samtidig med at næsten alle lærere og elever benytter teknologi,
som en helt naturlig del af deres hverdag – presset på måden, vi tænker uddannelse
på, har aldrig været større. Indlægget vil både fokusere på de potentialer,
teknologien har i undervisningen nu, samt de muligheder, der ligger på den lidt
længere bane og ikke mindst på, hvordan vi organisatorisk og menneskeligt kan
arbejde med den eksponentielle forandringshastighed.

Kl. 12.00–12.45

Frokost i Eigtveds Pakhus

Kl. 12.45–14.15

Temadrøftelse: It, læring og dannelse belyst fra forskellige aspekter
Deltagere:
Centerchef, cand. scient. soc. Jacob Brøndum Pedersen, Center for Digital Dannelse
Lektor Tobias Heiberg, Professionshøjskolen UCC
Pædagogisk redaktionschef, lærer Marie Danø, Clio online
Lektor, ph.d. Thorkild Hanghøj, Aalborg Universitet
Hvornår kommer den digitale lærer?
Hvorfor skal lærere overhovedet forholde sig til teknologi?
Forstyrrer teknologien egentlig ikke mere end den gavner?
Hvordan kan lærere og studerende udvikle lærerfaglig teknologiforståelse?
Kan man blive dannet af at spille computerspil?
Hvordan bør man bruge computerspil i undervisningen?

Kl. 14.15-14.30

Kaffepause

Kl. 14.30-15.30

Branchedirektør for digitalisering Adam Lebech, Dansk Industri
Behovet for digitale kompetencer på fremtidens arbejdsmarked
Digitalisering vil i fremtiden få stadig større betydning i både den private og
offentlige sektor. Det stiller nye krav til alle medarbejdere på arbejdsmarkedet,
hvor der er behov for at kunne indtænke digitalisering, uanset hvilken branche man
arbejder inden for. Det stiller nye krav til digitale kompetencer i alle dele af
uddannelsessystemet. Samtidig giver den øgede forandringshastighed i
virksomhederne og det offentlige øget behov for omstillingsparathed og fokus på
livslang læring. Hvad skal vi gøre for at ruste uddannelserne til fremtidens
arbejdsmarked?

Kl. 15.30

Formand for Det pædagogiske Selskab Mogens Cranil
Tak for i dag

Undertegnede tilmelder sig temadagen
Hvad med den digitale kompetence?
Prisen er 950 kr. inkl. morgenmad, formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Ved tilmelding af min. 5
personer fra samme institution/organisation ydes rabat på 20 %.
Tilmelding er bindende. Ved tilmelding inden 31. oktober 2016 ydes rabat på kr. 50 for enkeltdeltagere.

………………………..



………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Temadag: Hvad med den digitale kompetence?
Onsdag den 9. november 2016 kl. kl. 9.00 til kl. 15.30 i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2G, København K

Navn:

__________________________________

Institution: ______________________

Adresse: ____________________________________Post nr.: ________________________
Mailadresse: _________________________________________________________________

Tilmelding til:
Selskabets kasserer, tidl. skoleleder Jørgen Villadsen. Adresse: Gardes Alle 5, 4. th.
2900 Hellerup, Mail: jvilladsendps@gmail.com Tlf. 2168 1450

